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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/26/EU 

ze dne 26. února 2014 

o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k 

právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu 

(Text s významem pro EHP) 

 

HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět 

Tato směrnice stanovuje požadavky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu správy autorských práv a práv 

s nimi souvisejících organizacemi kolektivní správy. Stanovuje rovněž požadavky na udělování licencí k autorským 

právům k užití hudebních děl online na více územích organizacemi kolektivní správy. 

 

Článek 2 

Oblast působnosti 

1.   Hlavy I, II, IV a V s výjimkou čl. 34 odst. 2 a článku 38 se použijí na všechny organizace kolektivní správy 

usazené v Unii. 

2.   Hlava III a čl. 34 odst. 2 a článek 38 se vztahují na organizace kolektivní správy usazené v Unii, které spravují 

autorská práva k užití hudebních děl online pro více území. 

3.   Příslušná ustanovení této směrnice se vztahují na subjekty přímo či nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti, 

vlastněné či ovládané organizací kolektivní správy, jestliže tyto subjekty vykonávají činnost, na kterou by se 

ustanovení této směrnice vztahovala, pokud by ji vykonávala organizace kolektivní správy. 

4.   Ustanovení čl. 16 odst. 1, článků 18 a 20, čl. 21 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a článků 36 a 42 se vztahují 

na všechny nezávislé správce práv usazené v Unii. 

 

Článek 3 

Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „organizací kolektivní správy“ organizace, která je ze zákona nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo 

jiného smluvního ujednání oprávněna spravovat jménem více než jednoho nositele práv autorská práva nebo 

práva s nimi související k prospěchu nositelů práv jako svým jediným a hlavním účelem, a která splňuje alespoň 

jedno z těchto kritérií: 

i) je vlastněna nebo ovládána svými členy, 

ii) je svou podstatou neziskovou organizací; 
 

b) „nezávislým správcem práv“ organizace, která je ze zákona nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo jiného 

smluvního ujednání oprávněna spravovat jménem více než jednoho nositele práv autorská práva nebo práva s 

nimi související ke prospěchu nositelů práv jako svým jediným a hlavním účelem a která: 

i) není přímo či nepřímo, v celém rozsahu ani zčásti, vlastněna ani ovládána nositeli práv a 
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ii) je svou podstatou ziskovou organizací; 
 

c) „nositelem práv“ jakákoli osoba nebo subjekt, jiný než organizace kolektivní správy, který je nositelem autorských 

práv nebo práva s nimi souvisejících nebo který má podle dohody o výkonu práv nebo ze zákona nárok na podíl 

z příjmů z výkonu těchto práv; 

d) „členem“ nositel práv nebo subjekt zastupující nositele práv, včetně jiných organizací kolektivní správy a sdružení 

nositelů práv, který splňuje požadavky na členství v organizaci kolektivní správy a je touto organizací přijat; 

e) „stanovami“ zakladatelská smlouva a stanovy, statut, pravidla nebo doklad o založení organizace kolektivní 

správy; 

f) „valným shromážděním členů“ orgán organizace kolektivní správy, jehož se účastní členové a v němž vykonávají 

svá hlasovací práva, bez ohledu na právní formu organizace; 

g) „členem vedení“: 

i) člen správní rady – pokud vnitrostátní právní předpisy nebo stanovy organizace kolektivní správy stanovují 

monistický systém řízení, 

ii) člen představenstva nebo dozorčí rady – pokud vnitrostátní právní předpisy nebo stanovy organizace kolektivní 

správy stanovují dualistický systém řízení; 
 

h) „příjmy z výkonu práv“ příjmy vybrané organizací kolektivní správy jménem nositelů práv, ať už na základě 

výlučného práva, práva na odměnu nebo práva na náhradní odměnu; 

i) „úhradou nákladů na správu práv“ částky, které si organizace kolektivní správy účtuje, odečte nebo započte z 

příjmů z výkonu práv nebo z jakýchkoli příjmů z investování příjmů z výkonu práv za účelem pokrytí svých nákladů 

na správu autorských práv nebo práv s nimi souvisejících; 

j) „smlouvou o zastupování“ jakákoli smlouva mezi organizacemi kolektivní správy, kterou jedna organizace 

kolektivní správy pověří jinou organizaci kolektivní správy správou práv, která zastupuje, včetně smlouvy uzavřené 

podle článků 29 a 30; 

k) „uživatelem“ osoba nebo subjekt, který provádí úkony, jež vyžadují svolení nositelů práv, odměnu nositelům práv 

nebo zaplacení náhradní odměny nositelům práv, a který nejedná jako spotřebitel; 

l) „repertoárem“ díla, k nimž práva spravuje organizace kolektivní správy; 

m) „licencí pro více území“ licence, která se vztahuje na území více než jednoho členského státu; 

n) „právy k hudebním dílům online“ práva autora k hudebnímu dílu podle článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, která 

jsou nezbytná k poskytování služby online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLAVA II 
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ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ SPRÁVY 

KAPITOLA 1 

Zastupování nositelů práv a členství a uspořádání organizací kolektivní správy 

 

Článek 4 

Obecné zásady 

Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy jednaly v nejlepším zájmu nositelů práv, jejichž práva 

zastupují, a neukládaly jim žádné povinnosti, které nejsou objektivně nezbytné pro ochranu jejich práv a zájmů 

nebo pro účinnou správu jejich práv. 

Článek 5 

Práva nositelů práv 

1.   Členské státy zajistí, aby nositelé práv měli práva stanovená v odstavcích 2 až 8 a aby tato práva byla uvedena 

ve stanovách nebo v podmínkách členství v organizaci kolektivní správy. 

2.   Nositelé práv mají právo zmocnit organizaci kolektivní správy podle své volby ke správě práv, kategorií práv 

nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany dle své volby pro území podle svého výběru, bez ohledu na členský stát, 

jehož je organizace kolektivní správy či nositel práv státním příslušníkem, v němž má bydliště nebo místo usazení. 

Pokud správa takových práv spadá do rozsahu působnosti dané organizace kolektivní správy a pokud nemá tato 

organizace kolektivní správy objektivní důvody k odmítnutí správy práv, je povinna tato práva, kategorie práv nebo 

druhy děl a jiné předměty ochrany spravovat. 

3.   Nositelé práv mají právo udělovat licence pro nekomerční užití jimi zvolených práv, kategorií práv nebo druhů 

děl a jiných předmětů ochrany. 

4.   Nositelé práv mají právo v přiměřené výpovědní lhůtě nepřesahující šest měsíců ukončit zmocnění ke správě 

práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, které udělili organizaci kolektivní správy, nebo 

organizaci kolektivní správy odejmout jakékoli z těchto práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů 

ochrany, jak jsou vymezeny podle odstavce 2, pro území podle svého výběru. Organizace kolektivní správy může 

rozhodnout, že toto ukončení nebo odnětí má nabýt účinku až na konci účetního období. 

5.   Existují-li částky příslušející nositeli práv za užití, ke kterému došlo před ukončením zmocnění nebo před tím, 

než nabylo účinku odnětí práv, nebo v rámci licence poskytnuté před tím, než nabylo účinku ukončení či odnětí, 

ponechává si nositel práv svá práva podle článků 12, 13, 18, 20, 28 a 33. 

6.   Organizace kolektivní správy nesmí omezovat výkon práv uvedených v odstavcích 4 a 5 tím, že bude požadovat 

za podmínku k výkonu práv, aby byla správa práv nebo kategorií práv nebo druhů děl a jiného předmětu ochrany, 

na které se vztahuje ukončení nebo odnětí, svěřena jiné organizaci kolektivní správy. 

7.   Pokud nositel práv zmocní organizaci kolektivní správy ke správě svých práv, dá nositel práv souhlas konkrétně 

pro každé právo nebo kategorii práv nebo druh děl a jiný předmět ochrany, kterým organizaci kolektivní správy 

zmocňuje ke správě. Každý takový souhlas je doložen v listinné podobě. 

8.   Organizace kolektivní správy informuje nositele práv o jejich právech podle odstavců 1 až 7 a o jakýchkoli 

podmínkách, které se vztahují k právu stanovenému v odstavci 3, před obdržením jejich souhlasu se správou práva 

nebo kategorie práv nebo druhu děl a jiného předmětu ochrany. 

Organizace kolektivní správy informuje nositele práv, kteří ji již zmocnili, o jejich právech podle odstavců 1 až 7 a o 

podmínkách, které se vztahují k právu stanovenému v odstavci 3, nejpozději do 10. října 2016. 
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Článek 6 

Podmínky členství v organizacích kolektivní správy 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy dodržovaly pravidla stanovená v odstavcích 2 až 5. 

2.   Organizace kolektivní správy přijmou nositele práv a subjekty zastupující nositele práv, včetně jiných organizací 

kolektivní správy a sdružení nositelů práv, za členy, pokud splňují požadavky na členství založené na objektivních, 

transparentních a nediskriminačních kritériích. Tyto požadavky jsou obsaženy ve stanovách organizace kolektivní 

správy nebo v podmínkách členství v organizaci kolektivní správy a jsou veřejně přístupné. Pokud organizace 

kolektivní správy odmítne přijmout žádost o členství, poskytne nositeli práv jasné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. 

3.   Stanovy organizace kolektivní správy stanovují vhodný a účinný mechanismus pro účast svých členů v 

rozhodovacím procesu organizace. Zastoupení jednotlivých kategorií členů v rozhodovacím procesu musí být 

spravedlivé a vyvážené. 

4.   Organizace kolektivní správy umožní svým členům komunikovat s ní elektronickými prostředky i pro účely 

výkonu členských práv. 

5.   Organizace kolektivní správy uchovávají záznamy o svých členech a pravidelně je aktualizují. 

 

Článek 7 

Práva nositelů práv, kteří nejsou členy organizace kolektivní správy 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy dodržovaly pravidla stanovená v čl. 6 odst. 4, článku 20, 

čl. 29 odst. 2 a článku 33, pokud jde o nositele práv, kteří mají s organizacemi kolektivní správy přímý právní vztah 

ze zákona nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo jiného smluvního ujednání, ale nejsou jejich členy. 

2.   Členské státy mohou na nositele práv uvedené v odstavci 1 uplatňovat i další ustanovení této směrnice. 

 

Článek 8 

Valné shromáždění členů organizace kolektivní správy 

1.   Členské státy zajistí, aby valné shromáždění členů bylo organizováno v souladu s pravidly stanovenými v 

odstavcích 2 až 10. 

2.   Valné shromáždění členů se svolává nejméně jednou ročně. 

3.   Valné shromáždění členů rozhoduje o změnách stanov a podmínek členství v organizaci kolektivní správy, 

pokud tyto podmínky nejsou upraveny stanovami. 

4.   Valné shromáždění členů rozhoduje o jmenování nebo odvolání členů vedení, obecně sleduje jejich plnění 

funkce a schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například peněžní a nepeněžní výhody, důchodové dávky a 

nároky, práva na další dávky a práva na odstupné. 

V organizaci kolektivní správy s dualistickou strukturou valné shromáždění členů nerozhoduje o jmenování nebo 

odvolání členů představenstva nebo o schválení jejich odměn a dalších výhod, pokud je pravomoc přijímat tato 

rozhodnutí přenesena na dozorčí radu. 

5.   V souladu s ustanoveními stanovenými v kapitole 2 hlavy II rozhoduje valné shromáždění členů alespoň o 

těchto otázkách: 

a) obecném způsobu rozdělení částek příslušejících nositelům práv; 

b) obecném způsobu použití nerozdělitelných částek; 
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c) obecné investiční politice, pokud jde o příjmy z výkonu práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu 

práv; 

d) obecné politice týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a srážek z veškerých příjmů z investování příjmů z 

výkonu práv; 

e) použití nerozdělitelných částek; 

f) politice řízení rizik; 

g) schvalování každého nabytí, prodeje nebo zastavení nemovitého majetku; 

h) schvalování fúzí a aliancí, zakládání dceřiných společností a pořizování jiných subjektů nebo podílů nebo práv v 

jiných subjektech; 

i) schvalování návrhů k čerpání půjček, poskytnutí půjček nebo poskytnutí záruky za půjčky. 

6.   Valné shromáždění členů může prostřednictvím usnesení nebo prostřednictvím ustanovení ve stanovách 

přenést pravomoci uvedené v odst. 5 písm. f), g), h) a i) na subjekt, který vykonává dozorčí funkci. 

7.   Pro účely odst. 5 písm. a) až d) mohou členské státy po valném shromáždění členů požadovat, aby stanovilo 

podrobnější podmínky použití příjmů z výkonů práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv. 

8.   Valné shromáždění členů kontroluje činnost organizace kolektivní správy alespoň tím, že rozhoduje o 

jmenování a odvolání auditora a schvaluje výroční zprávu o transparentnosti uvedenou v článku 22. 

Členské státy mohou povolit alternativní systémy nebo způsoby jmenování a odvolání auditora za předpokladu, že 

tyto systémy nebo způsoby zajistí nezávislost auditora na osobách, které řídí činnost organizace kolektivní správy. 

9.   Všichni členové organizace kolektivní správy mají právo účastnit se valného shromáždění členů a hlasovat na 

něm. Členské státy však mohou umožnit omezení práva členů organizace kolektivní správy práv na účast a výkon 

hlasovacích práv na valném shromáždění členů na základě jednoho nebo obou z těchto kritérií: 

a) doba trvání členství; 

b) částky, které člen obdržel, nebo mu jsou splatné, 

pokud jsou tato kritéria určena a uplatňována spravedlivým a přiměřeným způsobem. 

Kritéria stanovená v prvním pododstavci písm. a) a b) jsou obsažena ve stanovách nebo v podmínkách členství v 

organizaci kolektivní správy a jsou zveřejněna v souladu s články 19 a 21. 

10.   Každý člen organizace kolektivní správy má právo zmocnit jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, aby se jeho 

jménem účastnil valného shromáždění členů a hlasoval na něm, pokud toto zmocnění nevede ke střetu zájmů, jenž 

by mohl nastat například tehdy, pokud by zmocňující člen a zmocněná osoba patřili v rámci organizace kolektivní 

správy do různých kategorií nositelů práv. 

Členské státy však mohou umožnit omezení zmocnění a výkon hlasovacích práv členů, které zmocněné osoby 

zastupují, pokud tímto omezením není dotčena vhodná a efektivní účast členů v rozhodovacím procesu organizace 

kolektivní správy. 

Každé zmocnění platí pro jedno valné shromáždění členů. Zmocněná osoba má na valném shromáždění členů 

stejná práva jako člen, který zmocnění udělil. Zmocněná osoba je povinna hlasovat v souladu s pokyny, jež mu dal 

člen, který jej zmocnil. 

11.   Členské státy mohou rozhodnout, že pravomoci valného shromáždění členů může vykonávat shromáždění 

delegátů volených nejméně každé čtyři roky členy organizace kolektivní správy, a to za předpokladu, že: 

a) je zajištěna vhodná a účinná účast členů na rozhodování organizace kolektivní správy a 

b) zastoupení jednotlivých kategorií členů ve shromáždění delegátů je spravedlivé a vyvážené. 
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Pravidla stanovená v odstavcích 2 až 10 se použijí obdobně na shromáždění delegátů. 

12.   Členské státy mohou rozhodnout, že pokud organizace kolektivní správy vzhledem ke své právní formě nemá 

valné shromáždění členů, pravomoci uvedeného shromáždění má plnit orgán, který vykonává dozorčí funkci. 

Pravidla stanovená v odstavcích 2 až 5, 7 a 8 se na tento orgán, který vykonává dozorčí funkci, použijí obdobně. 

13.   Členské státy mohou rozhodnout, že pokud má organizace kolektivní správy členy, kteří jsou subjekty 

zastupující nositele práv, mají všechny nebo některé pravomoci valného shromáždění členů vykonávat 

shromáždění těchto nositelů práv. Pravidla stanovená v odstavcích 2 až 10 se použijí obdobně na shromáždění 

nositelů práv. 

 

Článek 9 

Dozorčí funkce 

1.   Členské státy zajistí, aby každá organizace kolektivní správy měla dozorčí funkci pro nepřetržité sledování 

činností a plnění povinností osob, které řídí činnost organizace. 

2.   Jednotlivé kategorie členů organizace kolektivní správy jsou v orgánu vykonávajícím dozorčí funkci spravedlivě 

a vyváženě zastoupeny. 

3.   Každá osoba vykonávající dozorčí funkci předloží valnému shromáždění členů roční individuální prohlášení o 

střetu zájmů, které obsahuje informace uvedené v čl. 10 odst. 2 druhém pododstavci. 

4.   Orgán vykonávající dozorčí funkci se pravidelně schází a má alespoň tyto pravomoci: 

a) vykonávat pravomoci, které mu udělilo valné shromáždění členů, a to i podle čl. 8 odst. 4 a 6; 

b) sledovat činnost a plnění povinností osob uvedených v článku 10, včetně provádění rozhodnutí valného 

shromáždění členů, a zejména provádění obecných politik uvedených v čl. 8 odst. 5 písm. a) až d). 

5.   Orgán vykonávající dozorčí funkci podává valnému shromáždění členů alespoň jednou ročně zprávu o výkonu 

svých pravomocí. 

 

 

 

Článek 10 

Povinnosti osob, které řídí činnost organizace kolektivní správy 

1.   Členské státy zajistí, aby každá organizace kolektivní správy přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby 

osoby, které řídí její činnost, tak činily řádně, obezřetně a náležitě pomocí řádných správních a účetních postupů a 

vnitřních kontrolních mechanismů. 

2.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy zavedly a uplatňovaly postupy, které zamezí střetům 

zájmů, a pokud těmto střetům zamezit nelze, aby nastalé i potenciální střety zájmů identifikovaly, řešily, sledovaly 

a zveřejňovaly, s cílem zabránit tomu, aby negativně ovlivnily kolektivní zájmy nositelů práv, které organizace 

zastupuje. 

Postupy uvedené v prvním pododstavci zahrnují roční individuální prohlášení všech osob uvedených v odstavci 1 

určené valnému shromáždění členů, které obsahuje tyto informace: 

a) všechny zájmy v rámci organizace kolektivní správy; 

b) všechny odměny přijaté v předchozím účetním období od organizace kolektivní správy, též ve formě důchodových 

systémů, věcných dávek a jiných druhů výhod; 
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c) všechny částky získané v předchozím účetním období v postavení nositele práv od organizace kolektivní správy; 

d) prohlášení týkající se nastalého nebo potenciálního střetu mezi osobními zájmy a zájmy organizace kolektivní 

správy nebo mezi závazky vůči organizaci kolektivní správy a povinností vůči jiné fyzické nebo právnické osobě. 

 

KAPITOLA 2 

Správa příjmů z výkonu práv 

 

Článek 11 

Výběr a použití příjmů z výkonu práv 

 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy dodržovaly pravidla stanovená v odstavcích 2 až 5. 

2.   Organizace kolektivní správy vybírá a spravuje příjmy z výkonu práv s náležitou péčí. 

3.   Organizace kolektivní správy vede na svých účtech odděleně: 

a) příjmy z výkonu práv a veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu práv a 

b) veškerá případná vlastní aktiva a příjmy pocházející z těchto aktiv, z úhrad nákladů na správu práv nebo z jiných 

činností. 

4.   Organizace kolektivní správy nesmí využívat příjmy z výkonu práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z 

výkonu práv k jiným účelům, než je rozdělení nositelům práv, s výjimkou případů, kdy je možné odečíst nebo 

započíst její náklady na správu práv v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 8 odst. 5 písm. d) nebo využívat 

příjmy z výkonu práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z výkonu práv v souladu s rozhodnutím přijatým 

podle čl. 8 odst. 5. 

5.   Investuje-li organizace kolektivní správy příjmy z výkonu práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z výkonu 

práv, činí tak v nejlepším zájmu nositelů práv, jejichž práva zastupuje, v souladu s obecnou investiční politikou a 

politikou řízení rizik uvedenou v čl. 8 odst. 5 písm. c) a f) a s ohledem na tato pravidla: 

a) pokud existuje potenciální střet zájmů, organizace kolektivní správy zajistí, aby byly investice prováděny výhradně 

v zájmu těchto nositelů práv; 

b) aktiva se investují tak, aby se zajistila bezpečnost, kvalita, likvidita a ziskovost celého portfolia; 

c) aktiva musí být náležitě diverzifikována, aby se zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu a 

kumulaci rizik v celém portfoliu. 

 

Článek 12 

Srážky 

1.   Členské státy zajistí, aby v případě, že nositel práv zmocní organizaci kolektivní správy ke správě svých práv, 

byla organizace kolektivní správy povinna poskytnout nositeli práv informace o úhradě nákladů na správu a jiných 

srážkách z příjmů z výkonu práv a z jakýchkoli příjmů z investování příjmů z výkonu práv před tím, než od něj získá 

souhlas, aby spravovala jeho práva. 

2.   Srážky musí být přiměřené a musí odpovídat službám, které organizace kolektivní správy poskytuje nositelům 

práv, včetně případných služeb uvedených v odstavci 4, a musí být stanoveny na základě objektivních kritérií. 

3.   Úhrada nákladů na správu práv nepřesáhne odůvodněné a doložené náklady, které organizaci kolektivní správy 

vznikly v souvislosti se správou autorských práv a práv s nimi souvisejících. 
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Členské státy zajistí, aby se požadavky platné pro použití a transparentnost použití částek odečtených nebo 

započtených k úhradě nákladů na správu práv uplatňovaly i na jakékoli jiné srážky sloužící k pokrytí nákladů za 

správu autorských práv a práv s nimi souvisejících. 

4.   Pokud organizace kolektivní správy poskytuje sociální, kulturní nebo vzdělávací služby financované 

prostřednictvím srážek z příjmů z výkonu práv nebo z jakýchkoli příjmů z investování příjmů z výkonu práv, jsou 

tyto služby poskytovány na základě spravedlivých kritérií, zejména pokud jde o přístup k těmto službám a jejich 

rozsah. 

 

Článek 13 

Rozdělení částek příslušejících nositelům práv 

1.   Aniž jsou dotčeny čl. 15 odst. 3 a článek 28, členské státy zajistí, aby každá organizace kolektivní správy 

pravidelně, s náležitou péčí a přesně rozdělovala a vyplácela částky příslušející nositelům práv, a to v souladu s 

obecným způsobem rozdělení částek uvedeným v čl. 8 odst. 5 písm. a). 

Členské státy rovněž zajistí, aby organizace kolektivní správy nebo jejich členové, kteří jsou subjekty zastupující 

nositele práv, rozdělovaly a vyplácely tyto částky nositelům práv co nejdříve, avšak nejpozději do devíti měsíců od 

konce účetního období, v němž byly vybrány příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní důvody související zejména s 

podáváním hlášení uživateli, určením práv, nositeli práv nebo přiřazením informací o dílech a jiných předmětech 

ochrany k nositelům práv brání organizaci kolektivní správy nebo případně jejím členům v dodržení této lhůty. 

2.   Pokud nemohou být částky příslušející nositelům práv rozděleny v rámci lhůty stanovené v článku 1, protože 

příslušní nositelé práv nemohou být určeni nebo vyhledáni a výjimka z uvedené lhůty se nepoužije, jsou tyto částky 

v účetnictví organizace kolektivní správy vedeny odděleně. 

3.   Organizace kolektivní správy přijmou veškerá nezbytná opatření, která jsou v souladu s článkem 1, jejichž cílem 

je určit a vyhledat nositele práv. Zejména nejpozději tři měsíce po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, organizace 

kolektivní správy zpřístupní informace o dílech a jiných předmětech ochrany, u nichž nebyl určen ani vyhledán 

jeden nebo více nositelů práv: 

a) nositelům práv, jež zastupuje, nebo subjektům zastupujícím nositele práv, pokud jsou tyto subjekty členy 

organizace kolektivní správy, a 

b) všem organizacím kolektivní správy, s nimiž uzavřela smlouvy o zastupování. 

Informace uvedené v prvním pododstavci zahrnují, pokud jsou dostupné: 

a) název díla nebo jiného předmětu ochrany; 

b) jméno nositele práv; 

c) jméno příslušného vydavatele či producenta a 

d) jakékoli další relevantní dostupné informace, jež by mohly pomoci určit nositele práv. 

Organizace kolektivní správy rovněž ověří záznamy zmiňované v čl. 6 odst. 5 a v jiných dosažitelných záznamech. 

Pokud výše uvedená opatření nepřinesou výsledky, organizace kolektivní správy zveřejní tyto dostupné informace 

nejpozději jeden rok po uplynutí tohoto tříměsíčního období. 

4.   Pokud nelze částky příslušející nositelům práv rozdělit do tří let od konce účetního období, v němž došlo k 

výběru příjmů z výkonu práv, a za předpokladu, že organizace kolektivní správy přijala veškerá nezbytná opatření, 

jejichž cílem je určit a vyhledat nositele práv, jak je stanoveno v odstavci 3, považují se tyto částky za nerozdělitelné. 



EVERY REGARD s.r.o. 

Zámostní 1155/27 

Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00 

IČO: 05460034 – společnost není plátcem DPH 

https://www.everyregard.one + 420 607 888 494 kalinsky@everyregard.one 

 

Stránka 9 z 20 
 

5.   Valné shromáždění členů organizace kolektivní správy rozhodne o použití těchto nerozdělitelných částek v 

souladu s čl. 8 odst. 5 písm. b), aniž je dotčeno právo nositelů práv uplatnit nárok na tyto částky u organizace 

kolektivní správy v souladu s právními předpisy členských států týkajícími se promlčení. 

6.   Členské státy mohou omezit nebo stanovit povolené způsoby použití nerozdělitelných částek mimo jiné tím, že 

zajistí, aby tyto částky byly použity odděleně a nezávisle k financování sociálních, kulturních a vzdělávacích činností 

ve prospěch nositelů práv. 

 

KAPITOLA 3 

Správa práv jménem jiných organizací kolektivní správy 

 

Článek 14 

Práva spravovaná v rámci smluv o zastupování 

Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy neznevýhodňovala žádné nositele práv, jejichž práva 

spravuje podle smlouvy o zastupování, zejména pokud jde o použitelné sazby, úhradu nákladů na správu práv a 

podmínky výběru příjmů z výkonu práv a rozdělení částek příslušejících nositelům práv. 

 

Článek 15 

Srážky a platby ve smlouvách o zastupování 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy neuplatňovala na příjmy z výkonu práv pocházející z 

práv, která spravuje na základě smlouvy o zastupování, ani na jakékoli příjmy z investování těchto příjmů z výkonu 

práv jiné srážky než na úhradu nákladů na správu práv, ledaže jiná organizace kolektivní správy, která je stranou 

smlouvy o zastupování, výslovně vyjádří souhlas s těmito srážkami. 

2.   Organizace kolektivní správy rozděluje a vyplácí částky splatné jiným organizacím kolektivní správy pravidelně, 

s náležitou péčí a přesně. 

3.   Organizace kolektivní správy uskuteční tato rozdělení a platby jiné organizaci kolektivní správy co nejdříve, 

avšak nejpozději do devíti měsíců od konce účetního období, v němž byly vybrány příjmy z výkonu práv, ledaže 

objektivní důvody související zejména s podáváním hlášení uživateli, určením práv, nositeli práv nebo přiřazením 

informací o dílech a jiných předmětech ochrany k nositelům práv brání organizaci kolektivní správy v dodržení této 

lhůty. 

Jiná organizace kolektivní správy, nebo pokud má členy, kteří jsou subjekty zastupující nositele práv, tito členové, 

rozdělí a vyplatí tyto částky nositelům práv co nejdříve, avšak nejpozději do šesti měsíců od obdržení těchto částek, 

ledaže objektivní důvody související zejména s podáváním hlášení uživateli, určením práv, nositeli práv nebo 

přiřazením informací o dílech a jiných předmětech ochrany k nositelům práv brání organizaci kolektivní správy nebo 

případně jejím členům v dodržení této lhůty. 

 

 

 

KAPITOLA 4 

Vztahy s uživateli 
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Článek 16 

Udělování licencí 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy a uživatelé vedli jednání o udělování licencí k právům v 

dobré víře. Organizace kolektivní správy a uživatelé si navzájem poskytují veškeré nezbytné informace. 

2.   Licenční podmínky musí být založeny na objektivních a nediskriminačních kritériích. Při udělování licencí k 

právům není organizace kolektivní správy povinna použít jako precedens pro jiné online služby podmínky licence 

dohodnuté s uživatelem, pokud tento uživatel poskytuje nový typ služby online, který je k dispozici veřejnosti v Unii 

po dobu kratší než tři roky. 

Nositelé práv obdrží za užití svých práv příslušnou odměnu. Sazby za výlučná práva a práva na odměnu musí být 

přiměřené, mimo jiné vzhledem k hospodářské hodnotě obchodního využívání těchto práv, přičemž se zohlední 

povaha a rozsah užití děl a jiných předmětů ochrany, jakož i hospodářská hodnota služeb poskytovaných organizací 

kolektivní správy. Organizace kolektivní správy informují dotčeného uživatele o kritériích použitých pro stanovení 

těchto sazeb. 

3.   Organizace kolektivní správy bez zbytečného odkladu odpoví na žádosti uživatelů a uvedou mimo jiné 

informace, které tato organizace kolektivní správy pro nabídku licence potřebuje. 

Po obdržení všech relevantních informací organizace kolektivní správy buď licenci bez zbytečného odkladu 

nabídne, nebo poskytne uživateli zdůvodnění, proč nemá v úmyslu udělit licenci k určité službě. 

4.   Organizace kolektivní správy umožní uživatelům komunikovat s ní elektronickými prostředky, případně i pro 

účely podávání hlášení o využívání licence. 

 

Článek 17 

Povinnosti uživatelů 

Členské státy přijmou ustanovení s cílem zajistit, aby uživatelé poskytli organizaci kolektivní správy v dohodnutém 

nebo předem stanoveném časovém období a v dohodnuté či předem stanovené podobě informace, jež mají k 

dispozici o užití práv, která zastupují organizace kolektivní správy, a jež jsou nezbytné k výběru příjmu z výkonu 

práv a k jejich rozdělení a výplatě příslušným nositelům práv. Při rozhodování o formátu pro poskytování těchto 

informací zohlední organizace kolektivní správy a uživatelé v nejvyšší možné míře dobrovolná odvětvová pravidla. 

 

KAPITOLA 5 

Transparentnost a podávání zpráv 

 

Článek 18 

Informace poskytované nositelům práv o správě jejich práv 

1.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku a článek 19 a čl. 28 odst. 2, zajistí členské státy, aby organizace 

kolektivní správy každému nositeli práv, kterému v období, jehož se dotčené informace týkají, přidělila příjmy z 

výkonu práv či v jehož prospěch provedla platbu, poskytla nejméně jednou ročně přinejmenším tyto informace: 

a) veškeré kontaktní údaje, které nositel práv povolil organizaci kolektivní správy používat, za účelem určení a 

vyhledání nositele práv; 

b) příjmy z výkonu práv přidělené nositeli práv; 
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c) částky, které organizace kolektivní správy vyplatila nositeli práv, podle kategorie spravovaných práv a podle 

způsobu užití; 

d) období, během něhož došlo k užití, za něž byly nositeli práv přiděleny a vyplaceny částky, ledaže organizaci 

kolektivní správy brání v poskytnutí těchto informací objektivní důvody související s podáváním hlášení uživateli; 

e) srážky za úhradu nákladů na správu práv; 

f) srážky pro jiný účel než na úhradu nákladů na správu práv, včetně srážek, které může požadovat vnitrostátní 

právní předpis za poskytování sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb; 

g) všechny příjmy z výkonu práv přidělené nositeli práv, které za jakékoli období nebyly dosud vyrovnány; 

2.   V případech, v nichž organizace kolektivní správy přiděluje příjmy z výkonu práv a má za členy subjekty, jež 

jsou odpovědné za přidělení příjmů z výkonu práv nositelům práv, poskytne organizace kolektivní správy těmto 

subjektům informace uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že tyto subjekty nedisponují uvedenými informacemi. 

Členské státy zajistí, aby tyto subjekty zpřístupnily alespoň informace uvedené v odstavci 1, a to nejméně jednou 

ročně, každému nositeli práv, jemuž přidělily příjmy z výkonu práv nebo provedly platby v období, k němuž se 

vztahují tyto informace. 

 

Článek 19 

Informace poskytované jiným organizacím kolektivní správy o správě práv v rámci smluv o zastupování 

Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy poskytla elektronickými prostředky alespoň jednou ročně 

organizaci kolektivní správy, jejímž jménem spravuje práva v rámci smlouvy o zastupování, přinejmenším tyto 

informace za období, k němuž se vztahují: 

a) přidělené příjmy z výkonu práv, částky vyplacené organizací kolektivní správy podle kategorie spravovaných práv, 

způsobu užití pro práva, která spravuje v rámci smlouvy o zastupování, a jakékoli přidělené příjmy z výkonu práv, 

které za jakékoli období nebyly dosud vyrovnány; 

b) srážky na úhradu nákladů na správu práv; 

c) srážky provedené pro jakýkoli jiný účel než na úhradu nákladů na správu práv, jak je stanoveno v článku 15; 

d) informace o licencích udělených či odmítnutých s ohledem na díla a jiné předměty ochrany, na něž se vztahuje 

smlouva o zastupování; 

e) usnesení přijatá valným shromážděním členů, pokud se tato usnesení vztahují ke správě práv podle smlouvy o 

zastupování. 

 

Článek 20 

Informace poskytované na žádost nositelům práv, jiným organizacím kolektivní správy a uživatelům 

Aniž je dotčen článek 25, zajistí členské státy, aby na základě řádně odůvodněné žádosti organizace kolektivní 

správy zpřístupnila elektronickými prostředky kterékoli organizaci kolektivní správy, jejímž jménem spravuje práva 

v rámci smlouvy o zastupování, nebo kterémukoli nositeli práv či kterémukoli uživateli bez zbytečného odkladu 

přinejmenším tyto informace: 

a) díla nebo jiné předměty ochrany, které zastupuje, práva, která spravuje, a to přímo či v rámci smluv o zastoupení, 

a území, jichž se správa týká, nebo 
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b) pokud není možné vzhledem k rozsahu působnosti organizace kolektivní správy určit tato díla nebo jiné předměty 

ochrany, druhy děl nebo jiných předmětů ochrany, které zastupuje, práva, která spravuje, a území, jichž se správa 

týká. 

 

Článek 21 

Zveřejňování informací 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy zveřejnila přinejmenším tyto informace: 

a) své stanovy; 

b) své podmínky členství a podmínky ukončení platnosti zmocnění ke správě práv, nejsou-li obsaženy ve stanovách; 

c) vzorové licenční smlouvy a standardní používané sazby, včetně slev; 

d) seznam osob uvedených v článku 10; 

e) svou obecný způsob rozdělování částek příslušejících nositelům práv; 

f) svou obecnou politiku pro úhradu nákladů na správu práv; 

g) svou obecnou politiku pro srážky z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné 

účely než na úhradu nákladů na správu práv, včetně srážek pro účely sociálních, kulturních a vzdělávacích 

služeb; 

h) seznam smluv o zastupování, které uzavřela, a jména organizací kolektivní správy, s nimiž byly uzavřeny tyto 

smlouvy o zastupování; 

i) obecný způsob použití nerozdělitelných částek; 

j) postupy vyřizování stížností a řešení sporů, které jsou k dispozici podle článků 33, 34 a 35. 

2.   Informace uvedené v odstavci 1 organizace kolektivní správy zveřejní a aktualizuje na svých veřejných 

internetových stránkách. 

 

Článek 22 

Výroční zpráva o transparentnosti 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy bez ohledu na svou právní formu podle vnitrostátního 

práva vypracovala a zveřejnila pro každé účetní období nejpozději do osmi měsíců po jeho skončení výroční zprávu 

o transparentnosti, jejíž součástí je zvláštní zpráva uvedená v odstavci 3. 

Výroční zprávu o transparentnosti zveřejní organizace kolektivní správy na svých internetových stránkách, přičemž 

zpráva zůstane na těchto stránkách veřejně přístupná po dobu alespoň pěti let. 

2.   Výroční zpráva o transparentnosti musí obsahovat alespoň informace uvedené v příloze. 

3.   Zvláštní zpráva se zabývá použitím částek sražených pro účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb a 

musí obsahovat alespoň informace uvedené v bodě 3 přílohy. 

4.   Účetní údaje obsažené ve výroční zprávě o transparentnosti musí být auditovány jednou nebo několika osobami 

zmocněnými zákonem k provádění auditu účtů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (9). 

Zpráva auditora včetně případných výhrad se v plném znění uvede ve výroční zprávě o transparentnosti. 

Pro účely tohoto odstavce zahrnují účetní údaje finanční výkazy uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy a finanční údaje 

uvedené v bodě 1 písm. g) a h) a bodě 2 přílohy. 

HLAVA III 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0026&qid=1553638574939&from=CS#ntr9-L_2014084CS.01007201-E0009
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UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ PRO VÍCE ÚZEMÍ K PRÁVŮM K HUDEBNÍM DÍLŮM ONLINE ORGANIZACEMI 

KOLEKTIVNÍ SPRÁVY 

 

Článek 23 

Udělování licencí pro více území na vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby při udělování licencí pro více území k právům k hudebním dílům online splňovaly 

organizace kolektivní správy usazené na jejich území požadavky této hlavy. 

 

Článek 24 

Kapacita k vyřizování licencí pro více území 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, která uděluje licence pro více území k právům k 

hudebním dílům online, měla dostatečnou kapacitu k účinnému a transparentnímu elektronickému zpracování 

údajů potřebných pro správu takových licencí, včetně pro účely identifikace repertoáru a sledování jeho užití, 

fakturace uživatelů, výběru příjmů z výkonu práv a rozdělování částek příslušejících nositelům práv. 

2.   Pro účely odstavce 1 musí organizace kolektivní správy splňovat alespoň tyto podmínky: 

a) je schopna přesně identifikovat, v celém rozsahu nebo zčásti, ta hudební díla, která je organizace kolektivní 

správy, oprávněna zastupovat; 

b) je schopna přesně identifikovat, v celém rozsahu nebo zčásti, a ve vztahu ke každému příslušnému území práva 

a jejich příslušné nositele ke každému hudebnímu dílu či jeho části, které je organizace kolektivní správy 

oprávněna zastupovat; 

c) používá jednoznačné identifikační kódy k určení nositelů práv a hudebních děl, přičemž v co největší míře 

zohlední dobrovolná odvětvová pravidla a postupy, které byly vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 

Unie; 

d) používá odpovídající prostředky k rozpoznání a účinnému a včasnému řešení nesrovnalostí v údajích, jimiž 

disponují jiné organizace kolektivní správy udělující licence pro více území k právům k hudebním dílům online. 

 

Článek 25 

Transparentnost informací o repertoáru pro více území 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, jež uděluje licence pro více území k právům k hudebním 

dílům online, poskytovala poskytovatelům online služeb, nositelům práv, jejichž práva zastupuje, a ostatním 

organizacím kolektivní správy elektronickými prostředky a na základě řádně odůvodněné žádosti aktuální informace 

umožňující identifikaci online hudebního repertoáru, který zastupuje. Tyto informace zahrnují: 

a) zastupovaná hudební díla; 

b) práva zastupovaná v celém rozsahu nebo zčásti a 

c) dotčená území. 

2.   Organizace kolektivní správy může v případě potřeby přijmout přiměřená opatření na ochranu přesnosti a 

úplnosti údajů, ke kontrole jejich opětovného použití a na ochranu osobních údajů a na ochranu obchodně citlivých 

informací. 

 

Článek 26 
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Přesnost informací o repertoáru pro více území 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, jež uděluje licence pro více území k právům k hudebním 

dílům online, měla zavedeny postupy, které nositelům práv, jiným organizacím kolektivní správy a poskytovatelům 

online služeb umožní požádat o opravu údajů uvedených v seznamu podmínek podle čl. 24 odst. 2 nebo informací 

poskytovaných podle článku 25, pokud se tito nositelé práv, organizace kolektivní správy a poskytovatelé online 

služeb na základě přiměřených důkazů domnívají, že údaje nebo informace jsou ve vztahu k jejich právům k 

hudebním dílům online nepřesné. Jsou-li námitky dostatečně opodstatněné, organizace kolektivní správy zajistí, 

aby údaje nebo informace byly bez zbytečného odkladu opraveny. 

2.   Organizace kolektivní správy poskytne nositelům práv, jejichž hudební díla jsou součástí jejího vlastního 

hudebního repertoáru a nositelům práv, kteří jí svěřili správu svých práv k hudebním dílům online v souladu s 

článkem 31, v elektronické podobě informace týkající se jejich hudebních děl, jejich práv vztahujících se k těmto 

dílům a území, pro něž tito nositelé práv tuto organizaci zmocňují. Organizace kolektivní správy a nositelé práv 

přitom v co nejvyšší míře zohlední dobrovolná odvětvová pravidla nebo postupy pro výměnu údajů, které byly 

vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie a které nositelům práv umožní přesně určit hudební dílo 

v celém rozsahu nebo zčásti, práva k užití díla online v celém rozsahu nebo zčásti a území, pro něž zmocňují tuto 

organizaci. 

3.   Pokud organizace kolektivní správy pověří udělováním licencí pro více území k právům k hudebním dílům l 

online podle článků 29 a 30 jinou organizaci kolektivní správy, pověřená organizace kolektivní správy uplatní 

odstavec 2 tohoto článku rovněž na nositele práv, jejichž hudební díla jsou součástí repertoáru pověřující 

organizace kolektivní správy, nedohodnou-li se tyto organizace kolektivní správy jinak. 

 

Článek 27 

Přesné a včasné podávání hlášení a fakturace 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy sledovala užití práv online k hudebním dílům, která 

zastupuje v celém rozsahu nebo zčásti, poskytovateli online služeb, kterým udělila licence pro více území k 

uvedeným právům. 

2.   Organizace kolektivní správy nabídne poskytovatelům online služeb možnost podávání hlášení o skutečném 

užití práv online k hudebním dílům elektronickými prostředky a poskytovatelé online služeb podávají přesná hlášení 

o skutečném užití těchto děl. Organizace kolektivní správy nabídne k podávání hlášení alespoň jednu metodu, která 

zohledňuje dobrovolná odvětvová pravidla nebo postupy pro elektronickou výměnu takových údajů, které byly 

vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie. Organizace kolektivní správy může odmítnout přijetí 

hlášení poskytovatelem online služeb v chráněném formátu, pokud organizace umožňuje použít k podávání hlášení 

odvětvová pravidla pro elektronickou výměnu údajů. 

3.   Organizace kolektivní správy vystaví fakturu poskytovateli online služeb elektronicky. Organizace kolektivní 

správy nabídne použití alespoň jednoho formátu, jenž zohledňuje dobrovolná odvětvová pravidla nebo postupy, 

které byly vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie. Na faktuře se na základě údajů uvedených na 

seznamu podmínek podle čl. 24 odst. 2 uvedou díla a práva, k nimž byla udělena licence v celém rozsahu nebo 

zčásti, a odpovídající skutečná užití, pokud je to na základě informací poskytnutých poskytovatelem online služeb 

a formátu použitého k poskytnutí informací možné. Poskytovatel online služeb nemůže odmítnout fakturu kvůli 

jejímu formátu, pokud organizace kolektivní správy používá odvětvová pravidla. 
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4.   Organizace kolektivní správy vystaví fakturu poskytovateli online služeb s přesnými údaji a neprodleně po 

podání hlášení o skutečném užití práv k hudebním dílům online, ledaže to není možné z důvodů na straně 

poskytovatele online služeb. 

5.   Organizace kolektivní správy musí mít zavedeny vhodné postupy, které umožní poskytovateli online služeb 

zpochybnit správnost faktury, včetně případu, kdy poskytovatel online služeb obdrží faktury od jedné nebo více 

organizací kolektivní správy za tatáž práva k hudebnímu dílu online. 

 

Článek 28 

Přesná a včasná platba nositelům práv 

1.   Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, jež uděluje licence pro více 

území k právům k hudebním dílům online, rozdělovala částky příslušející nositelům práv, které získá z těchto licencí, 

přesně a neprodleně po podání hlášení o skutečném užití díla, ledaže to není možné z důvodů na straně 

poskytovatele online služeb. 

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, organizace kolektivní správy poskytne nositeli práv společně s každou platbou, 

kterou provede podle odstavce 1, alespoň tyto informace: 

a) období, během něhož došlo k užití, za něž nositeli práv tyto částky přísluší, a území, na nichž k užití došlo; 

b) vybrané částky, provedené srážky a částky rozdělené organizací kolektivní správy u každého práva k hudebnímu 

dílu online, k jehož zastupování v celém rozsahu nebo zčásti zmocnil nositel práv organizaci kolektivní správy; 

c) částky vybrané pro nositele práv, provedené srážky a částky rozdělené organizací kolektivní správy s ohledem 

na každého poskytovatele online služeb. 

3.   Pokud organizace kolektivní správy pověří udělováním licencí pro více území k právům k hudebním dílům online 

podle článků 29 a 30 jinou organizaci kolektivní správy, pověřená organizace kolektivní správy rozdělí částky 

uvedené v odstavci 1 přesně a neprodleně a poskytne informace uvedené v odstavci 2 pověřující organizaci 

kolektivní správy. Pověřující organizace kolektivní správy je odpovědná za následné rozdělení těchto částek a 

poskytnutí těchto informací nositelům práv, nedohodnou-li se tyto organizace kolektivní správy jinak. 

 

Článek 29 

Smlouvy mezi organizacemi kolektivní správy o udělování licencí pro více území 

1.   Členské státy zajistí, aby každá smlouva o zastupování mezi organizacemi kolektivní správy, kterou jedna 

organizace kolektivní správy pověřuje jinou organizaci kolektivní správy udělováním licencí pro více území k právům 

k hudebním dílům online ze svého vlastního hudebního repertoáru, měla nevýhradní povahu. Pověřená organizace 

kolektivní správy spravuje tato práva k užití online nediskriminačním způsobem. 

2.   Pověřující organizace kolektivní správy informuje své členy o hlavních podmínkách smlouvy, včetně doby jejího 

trvání a nákladů na služby poskytované pověřenou organizací kolektivní správy. 

3.   Pověřená organizace kolektivní správy informuje pověřující organizaci kolektivní správy o hlavních podmínkách, 

za nichž se licence k jejím právům k užití online uděluje, včetně způsobu užití, všech ustanovení, která se týkají 

licenční odměny nebo která ji ovlivňují, časového rozsahu licence, účetních období a území, na něž se licence 

vztahuje. 
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Článek 30 

Povinnost zastupovat jinou organizaci kolektivní správy při udělování licencí pro více území 

1.   Členské státy zajistí, aby v případě, kdy organizace kolektivní správy, která neuděluje licence pro více území k 

právům k hudebním dílům online ze svého vlastního repertoáru ani nenabízí jejich udělování, požádá jinou 

organizaci kolektivní správy o uzavření smlouvy o zastupování za účelem zastupování uvedených práv, dožádaná 

organizace kolektivní správy byla povinna takové žádosti vyhovět, pokud již uděluje licence pro více území nebo 

nabízí jejich udělování pro tutéž kategorii práv k hudebním dílům online v repertoáru jedné nebo více organizací 

kolektivní správy. 

2.   Dožádaná organizace kolektivní správy odpoví žádající organizaci kolektivní správy písemně a bez zbytečného 

odkladu. 

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, dožádaná organizace kolektivní správy spravuje zastupovaný repertoár 

žádající organizace kolektivní správy za stejných podmínek jako těch, které se použijí na správu vlastního 

repertoáru. 

4.   Dožádaná organizace kolektivní správy zahrne zastupovaný repertoár žádající organizace kolektivní správy do 

všech nabídek, které předkládá poskytovatelům online služeb. 

5.   Úhrada nákladů na správu práv za služby poskytované dožádanou organizací kolektivní správy žádající 

organizaci nesmí překročit náklady, které odůvodněně vznikly dožádané organizaci kolektivní správy. 

6.   Žádající organizace kolektivní správy poskytne dožádané organizaci kolektivní správy informace týkající se 

jejího vlastního hudebního repertoáru, které jsou zapotřebí pro poskytnutí licence pro více území k právům k 

hudebním dílům online. Pokud jsou informace nedostatečné nebo v podobě, která neumožňuje dožádané 

organizaci kolektivní správy splnit požadavky této hlavy, má dožádaná organizace kolektivní správy nárok na 

úhradu nákladů, které odůvodněně vznikly při plnění těchto požadavků, nebo na vyloučení děl, u nichž jsou 

informace nedostatečné nebo je nelze použít. 

 

Článek 31 

Přístup k udělování licencí pro více území 

Členské státy zajistí, aby v případě, kdy organizace kolektivní správy do 10. dubna 2017 neudělí licence pro více 

území k právům k hudebním dílům online ani nenabídne jejich udělování a ani neumožní, aby jiná organizace 

kolektivní správy zastupovala uvedená práva za tímto účelem, mohli nositelé práv, kteří zmocnili tuto organizaci 

kolektivní správy k zastupování svých práv k hudebním dílům online, odejmout této organizaci kolektivní správy 

práva k hudebním dílům online za účelem udělování licencí pro veškerá území, aniž by museli odejmout práva k 

hudebním dílům online za účelem udělování licencí pro jednotlivá území, a mohli tak udělovat licence pro více 

území ke svým právům k hudebním dílům online sami nebo prostřednictvím jiné strany, kterou k tomu zmocní, nebo 

prostřednictvím jakékoli organizace kolektivní správy, která splňuje ustanovení této hlavy. 

 

Článek 32 

Výjimka týkající se práv k hudebním dílům online pro rozhlasové a televizní programy 

Požadavky podle této hlavy se nevztahují na organizace kolektivní správy, pokud na základě dobrovolného sloučení 

požadovaných práv v souladu s pravidly hospodářské soutěže podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU 

udělují licence pro více území k právům k hudebním dílům online požadované vysílatelem ke sdělování nebo 
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zpřístupňování veřejnosti jeho rozhlasových nebo televizních programů veřejnosti současně s jeho původním 

vysíláním nebo po jeho skončení, jakož i online materiálu, včetně upoutávek, vyrobeného tímto vysílatelem nebo 

pro něj a který je doplňkem původního vysílání jeho rozhlasového nebo televizního programu. 

 

 

HLAVA IV 

OPATŘENÍ K PROSAZOVÁNÍ TOHOTO PŘEDPISU 

 

Článek 33 

Postup pro vyřizování stížností 

1.   Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy poskytly svým členům a organizacím kolektivní správy, 

jejichž jménem spravují práva na základě smlouvy o zastupování, účinné a včasné postupy pro vyřizování stížností, 

zejména v souvislosti se zmocněním ke správě práv, ukončením zmocnění nebo odnětím práv, podmínkami 

členství, vybíráním částek příslušejících nositelům práv, srážkami a rozdělováním. 

2.   Na stížnosti členů nebo organizací kolektivní správy, jejichž jménem spravují práva na základě smlouvy o 

zastupování, odpovídají organizace kolektivní správy písemně. Pokud organizace kolektivní správy stížnost 

zamítne, musí uvést důvody. 

 

Článek 34 

Postupy pro alternativní řešení sporů 

1.   Členské státy mohou stanovit, aby spory mezi organizacemi kolektivní správy, členy organizací kolektivní 

správy, nositeli práv nebo uživateli, které se týkají ustanovení vnitrostátního práva přijatých podle požadavků této 

směrnice, podléhaly rychlému, nezávislému a nestrannému postupu pro alternativní řešení sporů. 

2.   Členské státy zajistí, aby pro účely hlavy III následující spory týkající se organizace kolektivní správy usazené 

na jejich území, která uděluje licence pro více území k právům k hudebním dílům online nebo nabízí jejich 

udělování, podléhaly nezávislému a nestrannému postupu pro alternativní řešení sporů: 

a) spory se současným nebo potenciálním poskytovatelem online služeb týkající se použití článků 16, 25, 26 a 27; 

b) spory s jedním nebo více nositeli práv ohledně použití článků 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31; 

c) spory s jinou organizací kolektivní správy týkající se použití článků 25, 26, 27, 28, 29 a 30. 

 

Článek 35 

Řešení sporů 

1.   Členské státy zajistí, aby spory mezi organizacemi kolektivní správy a uživateli, které se týkají především 

stávajících a navrhovaných podmínek udělování licencí nebo porušení smlouvy, bylo možno předložit soudu nebo 

případně jinému nezávislému a nestrannému orgánu pro řešení sporů, jenž má odborné znalosti v oblasti práva 

duševního vlastnictví. 

2.   Články 33 a 34 a odstavcem 1 tohoto článku není dotčeno právo smluvních stran prosazovat a hájit svá práva 

soudní cestou. 

 

Článek 36 
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Dodržování předpisů 

1.   Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní správy usazené na jejich území dodržují ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány 

určené pro tento účel. 

2.   Členské státy zajistí, aby byly pro členy organizace kolektivní správy, nositele práv, uživatele, organizace 

kolektivní správy a další zúčastněné strany zavedeny postupy umožňující ohlašovat příslušným orgánům určeným 

pro tento účel činnosti nebo okolnosti, které podle jejich názoru představují porušení ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů přijatých na základě požadavků stanovených v této směrnici. 

3.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené pro tento účel měly pravomoc ukládat přiměřené sankce 

nebo přijímat vhodná opatření v případě, že nejsou dodržena ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatá k 

provedení této směrnice. Tyto sankce a opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

Členské státy oznámí Komisi do 10. dubna 2016 příslušné orgány uvedené v tomto článku a ve článcích 37 a 38. 

Komise obdržené informace zveřejní. 

 

Článek 37 

Výměna informací mezi příslušnými orgány 

1.   K usnadnění dohledu nad uplatňováním této směrnice zajistí každý členský stát, aby na žádost o informace 

obdrženou od příslušného orgánu jiného členského státu, který je k tomuto účelu příslušný, týkající se záležitostí 

souvisejících s uplatňováním této směrnice, zejména pokud jde o činnost organizací kolektivní správy usazených 

na území dožádaného členského státu, odpovídal příslušný orgán určený za tímto účelem bez zbytečného odkladu, 

pokud je tato žádost řádně odůvodněna. 

2.   Pokud se příslušný orgán domnívá, že organizace kolektivní správy usazená v jiném členském státě, která však 

provozuje činnost na jeho území, nedodržuje ustanovení vnitrostátních právních předpisů daného členského státu, 

v němž je tato organizace kolektivní správy usazena, přijatá v souladu s požadavky této směrnice, může předat 

veškeré relevantní údaje příslušnému orgánu členského státu, v němž je tato organizace kolektivní správy usazena, 

přičemž k těmto informacím případně připojí žádost adresovanou uvedenému orgánu, aby v rámci svých pravomocí 

přijal vhodná opatření. Dožádaný příslušný orgán poskytne do tří měsíců odůvodněnou odpověď. 

3.   Záležitost uvedenou v odstavci 2 může příslušný orgán podávající žádost rovněž postoupit odborné skupině 

zřízené v souladu s článkem 41. 

 

Článek 38 

Spolupráce za účelem rozvoje udělování licencí pro více území 

1.   Komise podporuje pravidelnou výměnu informací o situaci a vývoji v oblasti udělování licencí pro více území 

mezi příslušnými orgány k tomuto účelu určenými v členských státech a mezi těmito orgány a Komisí. 

2.   Komise vede se zástupci nositelů práv, organizací kolektivní správy, uživatelů, spotřebitelů a dalších 

zúčastněných stran pravidelné konzultace o jejich zkušenostech s používáním ustanovení hlavy III této směrnice. 

Komise poskytne v rámci výměny informací stanovené v odstavci 1 příslušným orgánům veškeré příslušné 

informace vyplývající z těchto konzultací. 

3.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány do 10. října 2017 poskytly Komisi zprávu o situaci a vývoji v 

oblasti udělování licencí pro více území. Zpráva obsahuje informace zejména o dostupnosti licencí pro více území 
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v dotčeném členském státu a dodržování ustanovení vnitrostátních právních předpisů přijatých při provádění hlavy 

III této směrnice organizacemi kolektivní správy a zároveň hodnocení rozvoje udělování licencí pro více území k 

právům k hudebním dílům online ze strany uživatelů, spotřebitelů, nositelů práv a jiných zúčastněných stran. 

4.   Na základě zpráv obdržených podle odstavce 3 a informací získaných podle odstavců 1 a 2 zhodnotí Komise 

používání hlavy III této směrnice. V případě potřeby a případně na základě zvláštní zprávy zváží další kroky s cílem 

řešit jakékoli zjištěné problémy. Toto hodnocení se vztahuje zejména na tyto případy: 

a) počet organizací kolektivní správy, které splňují požadavky hlavy III; 

b) uplatňování článků 29 a 30, včetně počtu smluv o zastupování, které uzavřely organizace kolektivní správy podle 

těchto článků; 

c) podíl repertoáru v členských státech, který je k dispozici pro udělování licencí pro více území. 

 

HLAVA V 

PODÁVÁNÍ ZPRÁV A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 39 

Poskytování informací o organizacích kolektivní správy 

Do 10. dubna 2016 členské státy poskytnou Komisi na základě informací, které mají k dispozici, seznam organizací 

kolektivní správy usazených na jejich území. 

Členské státy oznámí Komisi bez zbytečného odkladu jakékoli změny tohoto seznamu. 

Komise tyto informace zveřejní a průběžně je aktualizuje. 

 

Článek 40 

Zpráva 

Do 10. dubna 2021 zhodnotí Komise používání této směrnice a podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o 

uplatňování této směrnice. Tato zpráva zahrnuje posouzení dopadu této směrnice na rozvoj přeshraničních služeb 

a kulturní rozmanitost, na vztahy mezi organizacemi kolektivní správy a uživateli a na činnosti organizací kolektivní 

správy, usazených mimo Unii, které v Unii působí, a případně potřeby přezkumu. Ke zprávě Komise případně připojí 

legislativní návrh. 

 

Článek 41 

Odborná skupina 

Zřizuje se odborná skupina. Skládá se ze zástupců příslušných orgánů členských států. Odborné skupině předsedá 

zástupce Komise a zasedá z podnětu předsedy nebo na žádost delegace členského státu. Úkoly skupiny jsou 

následující: 

a) posuzovat dopad provedení této směrnice do vnitrostátního práva na fungování organizací kolektivní správy a 

nezávislých správců práv v rámci vnitřního trhu a upozorňovat na jakékoli problémy; 

b) organizovat konzultace týkající se veškerých otázek vyplývajících z používání této směrnice; 

c) usnadňovat výměnu informací ohledně souvisejícího vývoje právních předpisů a judikatury a hospodářského, 

společenského, kulturního a technologického vývoje, především na digitálním trhu s díly a jinými předměty 

ochrany. 
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Článek 42 

Ochrana osobních údajů 

Zpracování osobních údajů prováděné v rámci této směrnice se řídí směrnicí 95/46/ES. 

 

Článek 43 

Provedení 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 

10. dubna 2016. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn 

při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti 

působnosti této směrnice. 

 

Článek 44 

Vstup v platnost 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Článek 45 

Určení 

Tato směrnice je určena členským státům. 

Ve Štrasburku dne 26. února 2014. 

 

Za Evropský parlament 

předseda 

M. SCHULZ 

Za Radu 

předseda 

D. KOURKOULAS 


